
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s  č. 7 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

17.12.2015 v 17.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

Přítomni: Miroslav Myška, Jaroslav Sklenář DiS., ing. Alena Černá                    

                  Vlasta Kynclová, Hana Kašparová, ing. Jiří Zahálka 

Omluveni: Josef Uchytil 

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 30.11.2015. 

3. Rozpočet na rok 2016. 

4. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů. 

5. Cena vody na rok 2016. 

6. Členské příspěvky AZASS, Mikroregionu Poličsko a MAS 

7. Rozpočtové opatření č. 9 

8. Projednání žádosti o dotaci na MMR ČR na akci: „Naše školní 

družina, kde každý bude rád, protože si tady bude moci kreslit, 

bádat, šachy hrát – aneb nové parádní koutky pro zvídavé kluky a 

holky“ 

9. Projednání plnění Strategického plánu obce. 

10. Různé, diskuse, závěr. 

 

     Jednání zastupitelstva obce zahájil v 17.00 hodin starosta obce pan Miroslav 

Myška a konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva a toto je schopné 

usnášení. Přednesl program dnešního zasedání, který byl uveden na pozvánkách. 

Program schůze doplnil o bod č. 10 - Projednání a schválení Smlouvy o zajištění 

zpětného odběru elektrozařízení,  o bod č. 11 – Projednání nařízení vlády č. 

352/2015 ze dne 14.12.2015 o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev 



ve znění pozdějších  předpisů o bod č. 12 – Projednání a schválení Pachtovní 

smlouvy č. 481/2015 a o bod č. 13 – Projednání a schválení žádosti o dotaci 

z rozpočtových prostředků Pardubického kraje pro rok 2016 na akci Pustá 

Kamenice – havárie (Pardubický kraj)  Projekt vyhledávacího hydrogeologického 

průzkumu.  Zápisem schůze pověřil paní Hanu Kašparovou – zastupitelku obce. 

Pro ověření zápisu navrhl zastupitele paní Vlastu Kynclovou a pana ing. Jiřího 

Zahálku. Navržení ověřovatelé byli schváleni – 6 hlasy pro. Nikdo z členů 

zastupitelstva neměl doplňující ani pozměňující návrh a program dnešního 

jednání schválili - 6 hlasy pro. 
 

K bodu 1) programu:  

Jednání zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce panem Miroslavem 

Myškou. 

K bodu 2) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili plnění rozpočtu k 30.11.2015. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Rozpočet na rok 2016. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Cenu vody na rok 2016 – 38,50,-Kč za 

1m3. 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Členské příspěvky AZASS, Mikroregionu 

Poličsko a MAS. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Rozpočtové opatření č. 9 – Přijetí 

dlouhodobé půjčky ČS na financování akce „Kanalizace a ČOV v obci Pustá 

Kamenice – viz. smlouva o úvěru č. 0419580489 ze dne 26.11.2015 a Rozpočtové 

opatření č. 10 – vyrovnávací rozpočtové opatření za rok 2016 – přebytek ve výši 

3 141 250,-Kč. 



K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: dotaci na MMR ČR na akci: „Naše školní 

družina, kde každý bude rád, protože si tady bude moci kreslit, bádat, šachy hrát 

– aneb nové parádní koutky pro zvídavé kluky a holky“. 

K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Projednání plnění Strategického plánu 

obce Pustá Kamenice. 

K bodu 10) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili: Smlouvu o zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení. 

K bodu 11) programu:  

Zastupitelé obce projednali nařízení vlády č. 352/2015 ze dne 14.12.2015 o 

odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění  pozdějších  předpisů. 

K bodu 12) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili: Pachtovní smlouvu č. 481/2015. 

K bodu 13) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili: Podání žádosti o dotaci z rozpočtových 

prostředků Pardubického kraje pro rok 2016 na akci: Pustá Kamenice – havárie 

(Pardubický kraj)  Projekt vyhledávacího hydrogeologického průzkumu. 

 

K bodu 13) programu:  

Různé, diskuse, závěr. 

- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí dopis pana Petečuka a pověřilo 

starostu, aby na dopis odpověděl. 

- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí oznámení pana Josefa Holce, že ze 

zdravotních důvodů již nemůže dále vykonávat hrobníka na místních 

hřbitovech.  

 

Zapsala: Hana Kašparová 

Ověřovatelé:  ing. Jiří Zahálka 

                       Vlasta Kynclová 

                                                                                    Pustá Kamenice 17.12.2015 

 


